
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Хмельницької обласної 

військової адміністрації  

04 січня 2023 року № 2/2023-р 

 

 

Тарифи 
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством “Хмельницька центральна районна лікарня”  
Хмельницького району 

 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тариф на 
послугу без 
урахування 
ПДВ (грн) 

1 2 3 
І. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень 

державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповід-
них медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при 
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних 
засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направлен-
нями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отри-
мання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами (крім 
періоду дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях), 
а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 

1. Попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 
працівників (крім випадків, коли медичні огляди 
проводяться за направленнями органів державної служби 
зайнятості) 

232,00 

2. Профілактичні медичні огляди працівників харчової та 
фармацевтичної промисловості, торгівлі, громадського 
харчування, ринків, закладів освіти, закладів вищої освіти 
III-IV рівнів акредитації, закладів дошкільної освіти, 
притулків для неповнолітніх, дитячих закладів оздоров-
лення та відпочинку, лікувально-профілактичних закладів, 
пологових будинків, дитячих лікарень, пралень, лазень, саун, 
готелів, гуртожитків, фізкультурно-оздоровчих закладів, 
закладів культури, розважальних закладів, аптек, транс-
портно-дорожнього комплексу, рибного господарства, а 
також кухарів та перукарів, з бактеріологічними дослід-
женнями та з видачею особової медичної книжки

471,00 
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3. Попередні та періодичні профілактичні медичні огляди 

працівників, які працюють зі шкідливими та небезпечними 
умовами праці 

363,00 

4. Профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення 
водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні 
огляди проводяться за направленнями органів державної 
служби зайнятості) 

270,00 

5. Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання 
та носіння зброї громадянами (крім періоду дії воєнного 
стану в Україні або в окремих її місцевостях)

275,00 

6. Профілактичний психіатричний огляд з дослідженням крові 
на вміст наркотичних чи психотропних речовин

215,00 

7. Профілактичний психіатричний огляд з дослідженням крові 
та сечі на вміст алкоголю, наркотичних чи психотропних 
речовин 

541,00 

8. Видача бланків особистої медичної книжки 30,00
ІІ. Протезування, у тому числі зубне, слухове та очне: 
1. Знімні пластиночні зубні протези:
1) виготовлення пластмасового базису у знімному протезі 1041,00
2) виготовлення повного знімного протеза верхньої або 

нижньої щелепи 
2087,00 

3) виготовлення твердої індивідуальної ложки 206,00
4) виготовлення кламера гнутого одноплечого або круглого 42,00
5) армування протеза (дужка) 84,00
6) ізоляція торуса 42,00
7) усунення одного перелому базису у протезі 166,00
8) усунення двох переломів базису у протезі 208,00
9) заміна або постановка одного додаткового зуба 208,00

10) заміна кожного наступного зуба 42,00
11) заміна або переміщення одного кламера 208,00
12) заміна або переміщення двох кламерів 269,00
13) доплата за кожний зуб 159,00
2. Незнімні зубні протези зі сталі:
1) виготовлення штампованої коронки 417,00
2) виготовлення штампованої коронки під опорно-утримуючий 

кламер 
505,00 

3) виготовлення штампованої коронки з пластмасовим 
облицюванням 

596,00 

4) виготовлення коронки ковпачкової з пластмасовим 
облицюванням 

655,00 

5) виготовлення коронки пластмасової 417,00
6) виготовлення коронки пластмасової із штифтом 476,00
7) виготовлення зуба пластмасового 208,00
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8) виготовлення зуба литого 334,00
9) виготовлення зуба литого з фасеткою 544,00

10) виготовлення лапки у незнімному протезі 104,00
11) виготовлення куксової однокореневої вкладки з штифтом 269,00
12) виготовлення куксової двокореневої вкладки з штифтом 402,00
13) відновлення пластмасової облицьованої коронки, фасетки 104,00
14) заливка старих коронок 104,00
15) спайка деталей (крім деталей у мостовидному протезі) 88,00
16) відновлення коронкової частини зуба 544,00
3. Ортопедичні послуги:
1) консультація з діагностикою протезування зубів 42,00
2) зняття коронки 42,00
3) цементування коронки фосфатними цементами 42,00
4) цементування коронки склоіономерними цементами 126,00
5) зняття відбитка альгінатними масами 152,00
6) зняття відбитка силіконовими масами 235,00
7) виготовлення діагностичних моделей для протезування 88,00
ІІІ. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосу-
ванням телемедицини:

1. Загальний аналіз крові 27,00
2. Коагулограма 153,00
3. Аналіз на визначення резус-фактора та групи крові 22,00
4. Визначення гемоглобіну в крові 20,00
5. Визначення концентрації глюкози в крові 21,00
6. Визначення білірубіну в крові 63,00
7. Визначення аланінамінотрансферази (АлАТ) у крові 58,00
8. Визначення аспартатамінотрансферази (AсАT) у крові 58,00
9. Визначення гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) у крові 60,00
10. Визначення холестерину в крові 74,00
11. Визначення серомукоїдів та С-реактивного білка в крові 60,00
12. Аналіз крові на мікропреципітацію (РМП) 23,00
13. Аналіз крові на холінестеразу 64,00
14. Аналіз крові на бруцельоз 47,00
15. Аналіз крові на ревмопроби 115,00
16. Визначення поверхневого антигена гепатиту В (HBsAg HBV) 48,00
17. Імуноферментний аналіз крові для виявлення IgM антитіл 

до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 
171,00 

18. Дослідження мазка з носової та ротової порожнини на 
визначення антигена до SARS-CoV-2 Ag (експрес-тест) 

160,00 

19. Забір крові з вени 34,00
20. Загальний аналіз сечі 20,00
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21. Визначення наркотичних речовин у сечі за допомогою 

багатопрофільних тестів
350,00 

22. Дослідження слизу з носа на патогенний стафілокок 87,00
23. Дослідження слизу з зіва на патогенний стафілокок 87,00
24. Дослідження мокроти на туберкульоз 96,00
25. Аналіз калу на яйця гельмінтів 104,00
26. Дослідження фекалій на патогенні ентеробактерії 128,00
27. Дослідження виділень зі статевих органів на мікрофлору 

(мікроскопія) 
62,00 

28. Дослідження виділень із статевих органів на гонорею 108,00
29. Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, 

жовчних протоків, підшлункової залози та селезінки 
353,00 

30. Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура та 
жовчних протоків 

182,00 

31. Ультразвукове дослідження підшлункової залози 139,00
32. Ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз, 

сечового міхура з визначенням залишкової сечі та перед-
міхурової залози 

353,00 

33. Ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз 139,00
34. Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням 

залишкової сечі 
182,00 

35. Ультразвукове дослідження передміхурової залози 182,00
36. Ультразвукове дослідження яєчок 182,00
37. Ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз, 

сечового міхура з визначенням залишкової сечі, матки та 
яєчників 

353,00 

38. Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів 267,00
39. Ультразвукове дослідження ранніх термінів вагітності 267,00
40. Ультразвукове дослідження матки при вагітності та 

пренатальне обстеження стану плода
353,00 

41. Ультразвукове дослідження шийки матки (цервікометрія) з 
використанням внутрішньо-порожнинного датчика 

182,00 

42. Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів після 
пологів 

139,00 

43. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 182,00
44. Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) 267,00
45. Ультразвукове дослідження слинної залози 139,00
46. Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 139,00
47. Ультразвукове дослідження м’яких тканин 139,00
48. Ультразвукове дослідження кісток та суглобів 267,00
49. Ультразвукове дослідження периферичних судин 182,00
50. Ультразвукове дослідження судин з кольоровим доплерів-

ським картуванням 
353,00 
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51. Ультразвукове дослідження середостіння 182,00
52. Ультразвукове дослідження плевральної порожнини 182,00
53. Електрокардіографія (ЕКГ) 28,00
54. Ехокардіографічне дослідження з доплерівським аналізом 353,00
55. Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній 

проєкції 
92,00 

56. Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 100,00
57. Рентгеноскопія і рентгенографія шлунка за традиційною 

методикою 
280,00 

58. Рентгеноскопія і рентгенографія стравоходу 104,00
59. Іригоскопія 291,00
60. Рентгенографія черепа в одній проєкції 104,00
61. Рентгенографія черепа у двох проєкціях 160,00
62. Рентгенографія колоносових пазух 87,00
63. Рентгенографія скронево-щелепного суглоба 87,00
64. Рентгенографія нижньої щелепи 87,00
65. Рентгенографія кісток носа 83,00
66. Рентгенографія скроневої кістки 87,00
67. Рентгенографія зубів 86,00
68. Рентгенографія ключиці 104,00
69. Рентгенографія передпліччя у двох проєкціях 119,00
70. Рентгенографія плеча у двох проєкціях 104,00
71. Рентгенографія плечового суглоба 87,00
72. Рентгенографія ліктьового суглоба у двох проєкціях 114,00
73. Рентгенографія кисті у двох проєкціях 114,00
74. Рентгенографія ребер 100,00
75. Рентгенографія грудини 100,00
76. Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проєкції 100,00
77. Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проєкціях 119,00
78. Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта у двох 

проєкціях
119,00 

79. Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проєкціях 114,00
80. Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох 

проєкціях
119,00 

81. Рентгенографія кісток таза 100,00
82. Рентгенографія стегна у двох проєкціях 140,00
83. Рентгенографія гомілки у двох проєкціях 140,00
84. Рентгенографія кульшового суглоба 104,00
85. Рентгенографія колінного суглоба у двох проєкціях 160,00
86. Рентгенографія гомілково-ступеневого суглоба у двох  

проєкціях
114,00 
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87. Рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба у двох  

проєкціях 
114,00 

88. Рентгенографія стопи в одній проєкції 104,00
89. Рентгенографія п’яткової кістки 87,00
90. Ендоскопія 240,00
91. Флюорографія 60,00
92. Консультація лікаря-терапевта 138,00
93. Консультація лікаря-кардіолога 138,00
94. Консультація лікаря-онколога 138,00
95. Консультація лікаря-ендокринолога 138,00
96. Консультація лікаря-уролога 138,00
97. Консультація лікаря-дерматолога 138,00
98. Консультація лікаря-стоматолога 138,00
99. Консультація лікаря-отоларинголога 138,00
100. Консультація лікаря-офтальмолога 138,00
101. Консультація лікаря-нарколога 138,00
102. Консультація лікаря-психіатра 138,00
103. Консультація лікаря-невропатолога 138,00
104. Консультація лікаря-травматолога 138,00
105. Консультація лікаря-хірурга 138,00
106. Консультація лікаря-фтизіатра 150,00
107. Консультація лікаря-акушера-гінеколога 189,00
108. Консультація лікаря-інфекціоніста 138,00
IV. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових 

закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі 
(провізори) – інтерни закінчили державні медичні 
(фармацевтичні) заклади вищої освіти на умовах 
контракту, на місяць

1475,00 

 
 
Керівник апарату Хмельницької  
обласної державної адміністрації    Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


